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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ه ئذالذذ  ينب :: فالنبي هو-رحمه هللا-يفرق فيه بين النبي والرسول يقول  ،من كالمه شيخ اإلسالم في النبوات اذه

 ليبلغذه رسذالة مذن هللا ذلك إلى من خذال  أمذر هللا ذلك، فإن أرسل مع فإن أرسل مع ،هللا به أ بما أنبأوهو ينب ،هللا
عن هللا رسذالة فهذو نبذي ولذيس برسذول ، وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد ليبلغه فهو رسول
ُسوٍل َوَل }َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقبْ  :قال تعالى  . إلى أخر كالمه [( سورة الحذج52)] { َنِبي ٍ ِلَك ِمن رَّ

أمذا  .وعلذى للذه وأصذحابه أيمعذين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 :ذ بعد

 حذدثنا يحيذى بذن :قذال ،حذدثنا سذفيان :قذال ،ثنا الحميد  عبذد هللا بذن اليبيذر: حد-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤل  
سذمع  عمذر  :يقذول ،أنذه سذمع علقمذة بذن وقذاي اللي ذي ،بن إبراهيم التيمذيمحمد  :قال أخبرني ،  األنصار  سعيد

إنما األعمذال )) :يقول -صلى هللا عليه وسلم-: سمع  رسول هللا على المنبر قال -رضي هللا عنه-طاب بن الخ
هذا تفيذد الحصذر : إنألن مذنهم مذن يقذول ؛وق للحصذر بذالمنطوإفادتهذا  ،أداة حصذر ،، إنما هذه أداة حصر((بالنيات

خالفذا لمذذن زعذم أنهذا تفيذذده  ،بعضذهم كمذا يقولذذه ال مجازيذا   حقيقيذذا   وضذعا  والصذواب أنهذا تفيذذده بذالمنطوق  ،بذالمفهوم
 ال ذامن عشذر جذي الفذي ويريع في هذا إلى مجموع فتاوى شيخ اإلسذالم  ،حقيقة ال ،مجازا   بالمفهوم عرفا ال وضعا  

  .((األعمال بالنيات))يث في شرحه لحد
: إنمذذا مركبذذة مذذن إن المشذذددة ومذذا " تحفذذة البذذار " نعذذم يقذذولأو "منحذذة البذذار  "زكريذذا األنصذذار   فذذي شذذرح الشذذيخ

إنمذا مركبذة  ،فةكاويقال لها  ، تنصب المبتدأ لكن ما هذه كفتها عن العملواألصل إن   ،إنما األعمال :يقال ،الكافة
ألنذه لذو  ؛، والحصذر بإنمذا بذالمنطوق ال بذالمفهوملحصر بإنما بالمنطوق ال بذالمفهوماو  ،الكافة من إن المشددة وما

علذذي دينذذار هذذذا حصذذر قذذال : إنمذذا لذذه  ي إال دينذذار م ذذل مذذالذذه علذذ : مذذاقذذالألنذذه لذذو  ،لذذه علذذي إال دينذذار قذذال مذذا
 ؟، لمذاذالمفهذوم فذي األقذاريرلعذدم اعتبذار ا ؛ا  ولذو كذان بذالمفهوم لذم يكذن مقذر  ،بالذدينار ا  كذان إقذرار  يقذول: ،بالمنطوق 

 ،ويقذذررون أن الزم المذذذهب لذذيس بمذذذهب ،ألنهذذم يتفقذذون علذذى أن اإلنسذذان ال يؤاخذذذ بذذالزم قولذذه الذذذ  هذذو المفهذذوم
 ا  وكذذان مقذذر  ،أو إنمذذا لذذه علذذي دينذذار هذذذا حصذذر بذذالمنطوق  ،لذذه علذذي إال دينذذار مذذا :لذذو قذذال ،والذذالزم هذذو المفهذذوم

 .ألن المفاهيم ال تفيد في باب األقارير  ؛صار إقرارا بالمفهوم ما ولو كان إفادتها للحصر ،بالدينار
الزم القذذول ال أن وذلذذك م ذذل مذذا ذكرنذذا مذذن قذذول أهذذل العلذذم  ،: لذذم يكذذن مقذذرا لعذذدم اعتبذذار المفهذذوم فذذي األقذذاريريقذذول
ا ُتْج وْو  م ا ن م إ}: -يذل وعذال-بعد النفذي كمذا فذي قولذه  االست نا وهي بم ابة  ،والزم المذهب ليس بمذهب ،يليم

فالحصذذر  [( سذذورة الصذذافات39)]{ ِإل  م  ا ُنن  ُمْ  تْممُل  و   }وم  ا ُتْج  وْو   :قولذذه مذذع [( سذذورة التحذذريم7)] ُكن  ُمْ  تْممُل  و {
( سذورة 12) ] {}ِإن م ا لل ر رُس وِلنا اْل باُل اْلُمِب ينُ : كقولذهو  {ِإل  ما ُننُمْ  تْممُلو   }وما ُتْجوْو  حصل بإنما ومذا وإال 



ُسوِل ِإل  اْلباُل{:قوله مع [نالتغاب وإال سذوا   مالتعبير بل فصار التعبير بإنما مساويا   [( سورة المائذدة99)] }م ا للر الر 
فاألعمذذذال  ،ي الجملذذذةئذذ، تعريذذذ  يي الجملذذذة وهذذذي تعريذذذ  ييئذذي ،أيضذذا مذذذن يهذذذة ثانيذذة ويسذذذتفاد الحصذذذر ،بسذذوا 
والخبذر المبتذدأ الجملذة  يذي  ،الشذاعر حسذان :إذا قلذ  ي الجملذة يفيذد الحصذرئذ، تعريذ  يي ، والنيات معرفذةمعرفة

 لجملة. لجيئي اويستفاد الحصر من هذا التعري   ،ةكالهما معرف
عمذل يمكذن  فذال يخذرأ أ  ،يميذع األعمذال بالنيذات ،أ  يميذع األعمذال بالنيذات ،" في األعمال لالسذتغراقو" أل 

 . على ما سيأتي تفصيله لباألعماالمراد  على خالف بينهم في ،هذا الحديث عن عموم أن يسمى عمال  
، كذل بنيتذه فيكون المراد كل عمذل ،تقتضي القسمة لحاد جمع بالجمعال، مقابلة قالوا: هو من مقابلة الجمع بالجمع

، وال تحصذل ، أك ذر مذن عمذل بنيذة واحذدةوعلى هذا فذال يمكذن أن يحصذل أك ذر مذن عمذل بنيذة واحذدة ،عمل بنيته
التذداخل فذي  ؟معنذى التذداخل فذي العبذادات مذ ال   مذا ،هذذا مقتضذى مقابلذة الجمذع بذالجمع ،دأك ر من نية لعمل واح
 .تي وردتل عنها في الدرس الماضي ضمن األسئلة الالعبادات هذه مسألة سئ

 رس ص  ليا رنمم  ين  ني    حم  ر إذا ت   ا إل  ر مق  ر ال   ،: إذا ص  ليا المب  ر  س  ي مت  ج ي وترن  ا الراتب   يق  ول 
 ؟تج تحي  الم الراتب  مع

حتذذى  فذذال يجلذذس ،المسذذجد تذذدخل فذذي أ  صذذالة وتحيذذة ،القاعذذدة تنطبذذي عليهذذاألن  ؛تتذذداخل م ذذل هذذذه العبذذادات 
، لكذن ، أو مطلقذة تذدخل فيهذا تحيذة المسذجدأو نافلذة راتبذة ،سوا  كان  فريضة ،كان  أ  ركعتين ،ركعتين يصلي

وإن كذان بعضذهم  ،ال :ركعذة قلنذاأوتذر ب ،أنذامأريذد أن أوتذر ثذم  :لذو دخذل المسذجد وقذال ،تدخل في ركعذة واحذدة ال
أو كسذلة عنهذا فتذذكر  ،لصذالة ائذهيتإذا لم تكذن م :حتى توسع بعضهم فقال ،بأ  صالة : إن المقصود يتأتىيقول
ألن الصذذذالة المذذذراد بهذذذا الصذذذالة  لذذذيس بصذذذحيت؛الكذذذالم هذذذذا  لكذذذن ،تسذذذبت وتحمذذذد تكبذذذر يكفذذذيف ،-عذذذاليذذذل و -هللا 

))فذال يجلذس : لقولذه ، إذا صذلى ركعذة واحذدة لذم يكذن ممتذ ال  ة بالركوع والسذجود إلذى أخذرهلشرعيحقيقتها ا ،الشرعية
 إن اسم الصالة يكفي.  :إن قال بعضهمو  ،ما تكفي واحدة -حتى يصلي ركعتين-يعني  ،حتى يصلي ركعتين((

 طالب .........
 -مذ ال واالسذتخارة ،وتحيذة المسذجد ،يذا  ودخذل المسذجد صذلى ركعتذين بنيذة الراتبذة لذو-يعنذي  ،ال مسألة التذداخل

  .وإال ما تداخل ،تداخل
 طالب .........

  .يعني ما تجيأ
 ......طالب ...

  .أ  صالة راتبة مطلقة ،أو نافلة ،ن  فريضةسوا  كا ،معروف مسألة تحية المسجد تدخل في كل صالة
 طالب .........

  .في إشكال ما ،في إشكال ما
 طالب .........

  .؟ويش المانع ،وتكبيرة الركوع للنيتينر تكبيرة اإلحرام يا  وكب لو
 طالب .........



إذا ايتمذع عبادتذان مذن يذنس  :فذي قواعذده -رحمذه هللا-افظ ابذن ريذب قاعدة التداخل عند أهل العلم كمذا قذال الحذ
  .هذا معروف عندهم إيه ،دخل  الصغرى في الكبرى  ،مؤداتواألخرى  ،مقضية إحداهما  واحد ليس

  لب .........طا
 . ؟ولم يخطر ذكرها على باله ،ه أيرها، هل ي ب  للكن لو نوى 

 طالب .........
  .إذا ال بد أن ينويها ،ما نوى  لكل امرئ وإنما  ؟لكن هل له أيرها ،هو ال يؤاخذ بتركها
 طالب .........

 .من الحديث ية، على كل حال تأتي في الجملة ال انأن ينويها يستحضرها أقل األحوال لكن ال بد
 ،مذذا يتصذذل  قذذ، إنمذذا يأكذذل زيذذد  الخبذذي فحق"الخبذذيإنمذذا يأكذذل زيذذد  " :إذا قلذذ  "ابذذن القذذيم فذذي " بذذدائع الفوائذذد ":يقذذول 

أن أكلذه الخبذي محقذي وعذدم أكلذه لغيذره، أو أكلذه -ومحق  ما ينفصل معناه  ،ومحق  ما ينفصل، حق  ما يتصل
ومحقذ  مذا ينفصذل،  ،إنمذا يأكذل زيذد الخبذي " فحققذ  مذا يتصذل " :إذا قلذ  -غير محقي-يعني  ،-لغيره ممحوق 

إنمذذذا وضذذذع  لتحقيذذذي المتصذذذل وتمحيذذذي  ،فذذذي إنمذذذا :وهذذذي عبذذذارة أهذذذل سذذذمرقند يقولذذذون  ،هذذذذه عبذذذارة بعذذذ  النحذذذاة
فأثبتذ  لييذد أكذل الخبذي المتصذل بذه فذي  ،نهذا لنفذي وإثبذاتإ" :ل ابذن القذيميقذو المنفصل، وتلخيص هذا الكذالم كمذا 

" إنمذذا يأكذذل الخبذذي زيذذد "  :فذذإن قذذدم  المفعذذول فقلذذ  ،-مذذا يأكذذل زيذذد  إال الخبذذي-فمعنذذاه  ،  مذذا عذذداه"، ونفذذالذذذكر
 إنما يأكل الخبي زيد  " انعكس المعنى والقصد. والقصد " ،انعكس المعنى
  :نعم، يعني م ل ما يقول بعضهم ؟أنك تجعل المفعول فاعل والعكس هذا هل معنى ،أخرتو  اآلن إذا قدم 

وإال  ،ا  كذذان حذذار  ،نعذذم ا  كذذان حذذار  نعذذم، إن ؟م األبذذراركيذذ  أكذذل طعذذامه "كم األبذذرار  طعذذام   ،كم األبذذرار"ل طعذذام  أكذذ "
  ، هذه تيكية.من هذا ممكن يصير  شي

 ،فأثبتذ  لييذدأ أكذل الخبذي المتصذل بذه فذي الذذكر ،نهذا لنفذي وإثبذاتإالمقصود ابن القذيم يقذول: تلخذيص هذذا الكذالم 
" إنمذا يأكذل  :يعنذي فقذم مذا يأكذل غيذره، فذإن قذدم  المفعذول فقلذ  ،كذل زيذد  إال الخبذيأه مذا يفمعنا ،ونف  ما عداه 

، ولكن زيد يأكل الخبي وغير -ال يأكله غير زيد-إنما يأكل الخبي زيد  يعني  ،الخبي زيد  " انعكس المعنى والقصد
د أشذيا  ك يذرة يذه يعنذي مذن بذدائع الفوائذوف ،نعكس المقصود والمعنىالكن ال يويد من يأكل الخبي إال زيد ف ،الخبي

وإن كذان بعضذهم يذتهم ابذن القذيم  ،  ال ينتبه لها ك ير من الناس، ال ينتبه لها ك ير من الناسمن هذه الدقائي الذ
هيلي وغيره وال ينسببأنه  فهذو إمذام  -رحمذه هللا-يرتفع عذن هذذا اإلتهذام  ،لكن مقام ابن القيم فوق  ،يستفيد من الس 

 العلوم التي يحتاأ إليها في فهم الكتاب والسنة. في يميع 
 ،فرضذذذها ونفلهذذذا ،يميذذذع األعمذذذال البدنيذذذة، يميذذذع األعمذذذال البدنيذذذة قليليهذذذا وك يرهذذذا :أ  "إنمذذذا األعمذذذالاألعمذذذال "

سذذيأتي  ،بالنيذذات أو مجيئذذة إذا كانذذ  مصذذاحبة للنيذذات، متعلذذي الجذذار والمجذذرور ،الصذذادرة مذذن المكلفذذين صذذحيحة
 . -هللا تعالى إن شا -بسطه 

مذذن النذذاس مذذن يقذذول: هذذو مذذرادف  ،الفعذذل ،الفعذذل ،يقذذول الحذذافظ ابذذن ريذذب فذذي شذذرح البخذذار : الفعذذل مذذن النذذاس
 ها عند ابن ريب نعم. فرق بين أن تقول في يعني ماللعمل 



 ،أعذم مذن العمذل هذو أعذم مذن العمذل، هذو :ومنهم من يقذول ،هو مرادف للعمل :من الناس من يقول ،يقول: الفعل
 هوالعمذل ال يذدخل فيذ ،يدخل فيه القذول وعمذل الجذوارح ،القول وعمل الجوارح هالفعل يدخل في من هؤال  من قال:ف

 القول عند اإلطالق، الكالم هذا له فوائد مترتبة عليه في أبواب ك يرة. 
 ،د اإلطذذالقالقذذول عنذذيذذدخل فيذذه القذذول وعمذذل الجذذوارح، والعمذذل ال يذذدخل فيذذه  ،يقذذول: فمذذن هذذؤال  مذذن قذذال الفعذذل

وعمذذل يعمذذل " قذذول يفعذذل  ،قذذول يفعذذلولكذذن اإليمذذان  ،ويشذذهد لهذذذا قذذول عبيذذد بذذن عميذذر: " لذذيس اإليمذذان بذذالتمني
وهذذا خريذه الخذالل عنذه، ومذنهم وخص العمذل بعمذل الجذوارح  ،فجعل القول من الفعل ال من العمل ،عمل يعملو 

ومذنهم مذن قذال: العمذل  ،ل أعذم مذن ذلذكوالفعذ ،ذلذكحتاأ إلى عالأ ومشذقة، والفعذل أعذم مذن ي   من قال: العمل ما
 أعم من ذلك.  والفعل ،ار  ي  الطين لكعمل  ،ما يحصل منه تأثير في المعمول

 ،فيذه شذرف ورفعذة العمل أشرف من الفعل، فال يطلي العمل إال على ما ،ومنهم من قال: العمل أشرف من الفعل
العمذل لمذاذا نحتذاأ إلذى  هذر وأشذرف، اآلن الكذالم عذننذاه  بخالف الفعل فإنه مقلوب  فإن مقلوب عمل لمع، ومع

  .نعم ؟مقلوب عمل
 .........بلاط

 نعم، نعم.  ،أو ،وأشرفلمع  هر  أن  بين  معنى ،ن  ما بين  شرف عملأ ،إيه تبين شرفه
 .........بلاط

الكتذذذب كتذذذب اللغذذذة  لك تجذذذدون بجميذذذع تصذذذاريفها، ولذذذذ ،بمقلوبهذذذا ،شذذذتقاقها الكبيذذذر والصذذذغيرايعنذذذي أصذذذل المذذذادة ب
 عمل.  هذا في موضع واحد، يجمعون لمع معيجمعون م ل  ،يمةالقد

}م ن يْمم ْ  ُس و ا  :فإن عمذل السذيئات تسذمى أعمذاال كمذا قذال تعذالى :؟  يقولقال ابن ريب: وهذا فيه نظر لماذا
لا ا{م ْن لِم   س يِ    س ا يُ }وقذال: السذيئات لذيس فيهذا شذرف  [( سذورة النسذا 123)] ُيْجو ِبِه{ ( سذورة 40)] ْج و  ِإل  ِمْْ

فذذإن هللا تعذذالى إنمذذا يضذذي  إلذذى نفسذذه  ا، ولذذو قيذذل م ذذل هذذذا لكذذان متويهذذاولذذو قيذذل عكذذس هذذذا لكذذان متويهذذ [غذذافر
}أل ْ  ت ر نْي   سم    [( سذورة إبذراهيم45)] }وتبي ن لُكْ  نْي   سمْلن ا ِ ِا ْ {يضي  إلى نفسه الفعل كقوله تعذالى:  ،الفعل

( 18)] }ِإ   ّللا  يْفمُ  م ا يا ا { [( سورة الفيل1)] }ألْ  تر نْي  سم  ربُّك ِبأْصحاِ  اْلِفيِ { [( سورة الفجر6)] ربُّك ِبماٍد{
يقول:  [( سورة يذذس71)] }أولْ  يرْوا أن ا خلْقنا لُاْ  ِمم ا لِملْا أْيِ ينا أْنماما{وإنما أضاف العمل إلى يديه  [سورة الحذج

 . -عليه السالم-وخلي لدم  ،وإال استوى خلي األنعام ،الذاتية بغير إشكالوليس المراد هنا الصفة 
بذن ريذب اوالذذ  قذرره الحذافظ  ،يتبين الفرق بين عمل وفعل، الكالم األول كله يدل على أن عمل أشرف من فعذل

وتب ي ن }:قولذهفإن هللا تعالى إنما يضي  إلى نفسه الفعذل ك ،اباألدلة العكس، قال: ولو قيل عكس هذا لكان متويه
أولْ  يرْوا أن ا خلْقنا لُا ْ  ِمم  ا }إلى أخره أضاف العمل إلى األيد ، أضاف العمل إلى األيذد  {لُكْ  نْي  سمْلنا ِ ِا ْ 

ولذو كذان  ،واأليد  هنا ليس  بصفة ليس  من ليات الصفات، ليس  هذه اآلية مذن ليذات الصذفات {لِملْا أْيِ ينا
 السذذتوى خلذذي األنعذذام مذذع ؛وعظمتذذه الحقيقيذذة علذذى مذذا يليذذي بجاللذذه -عذذاليذذل و - يذذراد بهذذا اليذذد المضذذاف إلذذي هللا

 صار آلدم ميية على األنعام.  ما ،خلي لدم
مذذن  النفسذذه اسذذم -سذذبحانه-مذذن الفعذذل دون العمذذل،  واشذذتي  النفسذذه اسذذم -سذذبحانه-: واشذذتي -رحمذذه هللا-قذذال 

والعمذذل  ،فعذذال لمذذا يريذذد [( سذذورة هذذود107)] {لِ م  ا ُيِر    ُ  }ِإ   رب   ك سم   ال   :-يذذل وعذذال-كمذذا قذذال  ،الفعذذل دون العمذذل



: وقذد صذرح أبذو عبيذد القاسذم بذن سذالم -رحمذه هللا تعذالى-بذن ريذب ايقذول الحذافظ  ،يتناول القول ويعتبر له النيذة
 وإن كان مطلذي العمذل يطلذي علذى عمذل الجذوارح واللسذان ،ألنه عمل اللسان ؛العمل يتناول القول ويعتبر له النية

قال: وقد صرح أبو عبيد القاسم بن سالم في كتذاب الطذالق لذه بذدخول القذول فذي العمذل،  ،من هذه الجوارح ،منها
  .))األعمال بالنيات(( :-وسلمصلى هللا عليه -وأن األقوال تدخل في قوله 

ألن أئمذة  ؛لغذةلذك هذو مذن ثقذات أئمذة الومذع ذ ،رب المحل الذ  ال يجهله عالمحله من معرفة لغة العوأبو عبيدأ م
، لكن أبو عبيد إمام من أئمة أهل السنة ومذع االبتداعمن   وفيهم من ليس ب قة ممن دخله شي ،اللغة فيهم ال قات

 لك هو إمام من أئمة اللغة. ذ
ختلذ  النذاس لذو ؟ اهذل يحنذث أو ال فقال قوال   ،أو ال يفعل فعال   ،اختل  الناس لو حل  ال يعمل عمال   يقول: وقد
، أو لذذيعملن هذذل يبذذر لذذو حلذذ  لذذيفعلن وكذذذا؟ الهذذل يحنذذث أو  فقذذال قذذوال   ،فعذذال   أو ال يفعذذل   ،عمذذل  عمذذال  حلذذ  ال ي

النيذات عنذد  وإلذى ،األك ذر دومردها عند أهذل العلذم إلذى األعذراف عنذ ،؟ هذا يريع إلى األيمان والنذوربالقول أم ال
هل يسمون القذول عمذل  ،لم فيردونها إلى العرفأما يمهور أهل الع ،الك إن كان نوى دخول القول يحنثاإلمام م

 . ؟وإال ال
وال  ،ذكذذر فذذي كتذذاب األيمذذان لذذه أنذذه ال يبذذرو  ،اختالفذذا بذذين الفقهذذا فذذي ذلذذك  أبذذو يعلذذىالقاضذذي  يقذذول: وقذذد حكذذى
طلذي  ،اوأخذه من رواية أبي طالب عن أحمد في ريل طلي امرأته واحدة ونوى ثالثذ ،ر وال يحنثيحنث، أنه ال يب

يعني هنا قدم النية علذى اللفذظ،  ال بالنيات((األعم)) :: له نيته ويحتج بقولهقال بعضهم ،اواحدة ونوى ثالث امرأته
  .قدم النية على اللفظ

 . يرحمك هللا 
ي حكذم  هذو عمذل ال :القذول :إنمذا هذو لفذظ المريئذة يقولذون  ،مذا يشذبه هذذا بالعمذل ،قال أحمد: مذا يشذبه هذذا بالعمذل

  .وال هو من العمل ،عليه بالنيةو من العمل، هو عمل ال يحكم وال ه ،عليه بالنية
كغيذره  -رحمذه هللا-ألن اإلمذام أحمذد  ؟قول المريئذة لمذاذا ،؟ اإلمام أحمد يقول: إن إطالق العمل على القولكي 

 ،داخلذذة فذذي مسذذمى اإليمذذان ،داخلذذة فذذي مسذذمى اإليمذذانيذذرون أن األعمذذال  ،كغيذذره مذذن األعمذذال ،مذذن أئمذذة السذذنة
 حتذى قذال ،عمذل اللسذان ويريذد بذذلك ،بع  المريئذة قذد يلذبس علذى النذاس فيقذول: اإليمذان عمذل، اإليمذان عمذلو 
لكنذه يريذد  ،اإليمان هو ال يريد أن يدخل عمل الجوارح في مسمى ،قال: هذا أخبث قول -رحمه هللا-إلمام أحمد ا

  ل عمل اللسان.لك أن العموهو يريد بذ ،وأنه ممن يرى العمل ،أن يلبس على السامع
وال هذذو مذذن  ،هذذو عمذذل، عمذذل ال يحكذذم عليذذه بالنيذذة :وإنمذذا هذذذا لفذذظ المريئذذة يقولذذون: القذذول: -رحمذذه هللا-يقذذول 

أو من كالم اإلمام أحمذد، يعنذي مذن  ؟هل هذا من كالمه ،وال هو من العمل ،-ال يحكم عليه بالنية-العمل يعني 
  .؟-رحمه هللا- أو هو من تقريره ،نقله عنهم

قذذال  ،ا، ونذذوى ثالثذذاقذذول: وأخذذذه مذذن روايذذة أبذذي طالذذب عذذن أحمذذد فذذي ريذذل طلذذي امرأتذذه فذذي واحذذدة ونذذوى ثالثذذي
مذذا يشذذبه هذذذا  :قذذال أحمذذد ،((األعمذذال بالنيذذات))، ((األعمذذال بالنيذذات)) :ويحذذتج بقولذذه ،لذذه نيتذذه ،بعضذذهم: لذذه نيتذذه

ألنهذذم  ؛لمريئذذةاألعمذذال بالنيذذات هذذذا لفذذظ وإدخالذذه فذذي ا ،قذذول ،ألن الطذذالق لفذذظ ، إنمذذا هذذو لفذذظ المريئذذة؛بالعمذذل



، ألن العمذذل ال مندوحذذة عذذن إثباتذذه فذذي اإليمذذان ؛عذذن عمذذل الجذذوارح ،يريذذدون أن يكتفذذوا بذذالقول عذذن عمذذل الجذذوارح
 العمل على القول دون عمل الجوارح. لكن يريدون أن يحملوا هذا  ،إثباته افرة علىوالنصوي المتكاثرة المتظ
األعمذذذال )) :وأنذذذه ال يذذذدخل تحذذذ  قولذذذه ،لكذذذل حذذذال ر فذذذي إنكذذذار تسذذذميته القذذذول عمذذذالاهقذذذال ابذذذن ريذذذب: وهذذذذا  ذذذ

  .وكذا ذكر ابوبكر عبد العييي بن يعفر في كتاب السنة ،((بالنيات
فذإن  ،فذإن كنايذات الطذالق ،-يعني هذا الكالم على إطالقه ال يصذت-وهذا على إطالقه ال يصت  :قال ابن ريب

ويعتبذر لهذا  ،قذول وهي ،وهولكن  ،هذه كناية ،لو قال: الحقي بأهلك ،لها النيةيعتبر و  ،كنايات الطالق كلها أقوال
ليسذد البذاب علذى مذذن  ؛مذا أنكذر هذذا القذول نعذملكذن اإلمذام أحمذد إن ((األعمذال بالنيذات))، وتذدخل فذي حذديث النيذة

  .ويتوسل بها إلى اعتقادات بدعية ،يتذرع باأللفاظ الشرعية
 :ولذا قال ابذن ريذب ،يريد أن يسد الذرائع كلها الموصلة إلى هذه األقوال البدعية -هللا رحمه-وهو في هذا الباب 

وكذذذلك ألفذذاظ األيمذذان والنذذذور  ،ويعتبذذر لهذذا النيذذة ،فذذإن كنايذذات الطذذالق كلهذذا أقذذوال ،وهذذذا علذذى إطالقذذه ال يصذذت
كمذذا تذذأثر النيذذة  ،يهذذا النيذذة عنذذد أحمذذدتذذأثر فو  ،أقذذوال وغيرهمذذا وألفذذاظ عقذذود البيذذع والنكذذاح ،ويعتبذذر لهذذا النيذذة ،أقذذوال

  .وعقود التحيل على الربا ،نكاح التحليلبطالن نكاح التحليل، النية تأثر بطالن 
فذإن أرد نكاحهذا بذذلك، فذإن أرد  ،ها صداقها أنه يعتبذر لذه النيذةقويعل عت ،وقد نص أحمد على أن من أعتي أمته

 ،وليس في نيته أن يجعذل عتقهذا صذداقها ،ص عنده أمة فأعتقهالو أن شخ القول،نكاحها بذلك وعتقها انعقد بهذا 
لذم  ،ويعذل عتقهذا صذداقها، لمذا أنفذذ العتذي ونطذي بذه ،أعتذي صذفية -عليذه الصذالة والسذالم-ن النبي إ :ثم قيل له

عتقهذذا  :فقذذال ،نجهتذذيإحسذذان مذذن ال ،لكذذن أفضذذللذذو فعلذذ   :ثذذم قيذذل لذذه ،يكذذن فذذي نيتذذه أن يجعذذل عتقهذذا صذذداقها
 نوى. ألنه ما  ؛؟ ما ينفع، وإال ما ينفعفعصداقها ين

ال بذد أن ينذو  نيذة لجعذل  ،أنذه يعتبذر لذه النيذةويعل عتقها صذداقها  ،أعتي أمته من قال: وقد نص أحمد على أن
 . بهذا القول نعم اانعقدفإن أراد نكاحها في ذلك وعتقها  ،العتي أللفاظ امصاحب اصداقالعتي 

 .طالب .........
النيذة لهذا مذدخل  ال ألنذه ال يذرى أن نيذات((األعمذال بال)) كر دخول م ل هذا الكالم في حذديثو أنال ه ،ال ،كي 

نعذم  ،أو مذن حذال السذائل ،كأنذه عذرف مذن  ذرف السذائل ،ال ،وفذي أبذواب ،ب العتذياوفذي أبذو  ،في أبواب الطالق
ل: يقذا .غنيذة عذن أعمذال الجذوارحفيجعل األقوال م ،األعمال على األقوالحديث أنه من هؤال  القوم يريد أن يطبي 

أنذذا أدخلذذ  األعمذذال فذذي  ،فذذي مسذذمى اإليمذذانسذذل  هذذذه األمذذة يجمعذذون علذذى إدخذذال األعمذذال  ،دام أهذذل السذذنة مذذا
 اإليمان عمل نعم. :ل عمن يقولسئ ،ن هذا أخبث قوللذ  هو القول، قال في موضع أخر: إمسمى اإليمان ا

واسذذتدل القاضذذي  ،، ألفذذاظ الكفذذر المحتملذذة تصذذير بالنيذذة كفذذراالنيذذة كفذذر المحتملذذة تصذذير بالك ألفذذاظ الكفذذر كذذذو قذذال: 
ولهذذذا  ،ى عمذذال بذذالعرفمسذذوالقذذول ال ي ،بذذأن األيمذذان يريذذع فيهذذا إلذذى العذذرف ،لكم الحنذذث بذذذأبذذو يعلذذى علذذى عذذد

 واستعماال.  اا عرففيدل على تغايرهم ،ك يرايعط  القول على العمل 
 ،فوضذع يذده علذى  هرهذا ،أو بعيذرا   ،م ال   يعني لو حل  أال يمس شاة-العرف  مردها إلى :قالوا ،األيمان والنذور

  .القول المريت أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل نعم؟ يعني -وإال ما يحنث ،يحنث
 ..طالب .........



مذا أبذين  ،لمذا يذاز يذيهألنذه لذو كذان فذي حكذم المتصذل  ؟هذه القاعدة عند أهل العلم أنه في حكذم المنفصذل ،كي 
وقذد حلذ   ،أو علذى  هذر الشذاة ،لكنه في حكم المنفصل، لو وضذع يذده علذى  هذر البعيذر ،فهو كميتته حييمن 
لكنذذه  ،ألن الشذذعر والظفذذر فذذي حكذذم المنفصذذل ؛-يعنذذي علذذى مقتضذذى القاعذذدة ال يحنذذث- يمذذس بعيذذرا وال شذذاةأال 

ومذذس الشذذاة  ،العرفذذي يذذدالن علذذى أنذذه بالفعذذل مذذس البعيذذر واالسذذتعمال ،باعتبذذار العذذرف، العذذرف الحقيقذذة العرفيذذة
 وحينئذ يحنث.

بذذأن األيمذذان يريذذع فيهذذا إلذذى العذذرف والقذذول ال يسذذمى  ،يقذذول: واسذذتدل القاضذذي أبذذو يعلذذى علذذى عذذدم الحنذذث بذذذلك
 . واستعماال   فيدل على تغايرهما عرفا   ولهذا يعط  القول على العمل ك يرا   ،بالعرف عمال  

وهذذذا  ،فذذي مسذذمى العمذذلوال يذذدخل  ،فذذي مسذذمى الفعذذلالقذذول يذذدخل  :مذذن قذذال بذذن ريذذب: ومذذن النذذاساقذذال الحذذافظ 
  ذ  ذكره ابن الخشاب النحو  وغيره.ال

بذذن الخشذذاب اوهذذو الذذذ  ذكذذره  ،مذذن النذذاس مذذن قذذال: القذذول يذذدخل فذذي مسذذمى الفعذذل وال يذذدخل فذذي مسذذمى العمذذل
 ،خذل فيذهادال شك أن اللسان من الجذوارح وهذو  ،-يمانإلمن ايي  يعني عمل الجوارح الذ  هو - النحو  وغيره،

نطذذي الذذذ  يذذدخل فذذي اإلسذذالم ا لكذذن اإلشذذكال فذذيمن يقتصذذر علذذى عمذذل اللسذذان دون عمذذل بقيذذة الجذذوارح، وإال مذذ
وقذد ورد تسذمية القذول   ((إلذه إال هللا ا أالال إلذه إال هللا ، حتذى يشذهدو  :تل الناس حتى يقولوا، يقولذواأمرت أن أقا))
ُِ واْلِج  نِ  ُي  وِحي بْمُ   ُاْ  ِإل  ر بْم  ٍ   :فذذي القذذرلن بقولذذه تعذذالى ال  فعذذ }ون  ِِلك تمْلن  ا ِلُك   ِ  ِنِب  يٍ  ل  ُ و ا ش  ياِطين اِنن  

 {ول ْو ش ا  ربُّ ك م ا سمُل وهُ } [( سذورة األنعذام112)] ُزْخُرف اْلقْوِل ُغُرورا ولْو شا  ربُّك ما سمُلوُه سِْرُهْ  وم ا يْفم ُرو {
لفذظ العمذل وإن كانذ  فعذل كذ  ال يطلذي عليهذا  ،وأما التروك فهي وإن كان  فعل كذ  ،ى القولفأطلي الفعل عل

فذي بنذا  المسذجد  -عليذه الصذالة والسذالم-النبي  بع  الصحابة لما تركوا العمل مع قال ، فقدوإن يا  لغة عرفا  
 قال:

 إلن قعدنا والنبي يعمل
 

 فذاك منا العمل المظلل 
 أ

قعودهم  فسمى ،ر  على مقتضى اللغةاي  ،وهذا ماشي ،عمل فسموه عمال  ، تركوا العمال  تركوا العمل فسموه  
أو  كر وأقول ينظر في الصيام هل هو ت، مضلال   عمال   -عليه الصالة والسالم-النبي وتركهم العمل في مشركة 

  .لكن هو عمل نعم ،نعم ترك بنية ؟عمل
 طالب .........

 إذا سمى الترك عمال  
 والنبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي يعمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل إلن قعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدنا

 

  ....................فذذذاك منذذا العمذذل 
 

الصذيام  ‘؛ ألنذه تذركعمذلفذال شذك أن الصذيام  ،وم ل هذ العمل وتركه ال يحتذاأ إلذى نيذة ليطلذي عليذه عمذل ،نعم
 له النية.  للمفطرات فتشترط كر ألنه ت ؛عمل

 ا  وإذا أخذذت مذن الممتنذع قهذر  ،ليكذاة عمذليعني دفذع ا ،ا  اليكاة المأخوذة قهر دون نيةأقول: وينظر أيضا في إيي 
لكذن هذل تترتذب عليهذا لثارهذا مذن  ،-بمعنى أنهذا مسذقطة للطلذب فذال يطالذب بهذا مذرة ثانيذة-أييأت  :يقول العلما 

فهذي وإن أيذيأت فذي الظذاهر  ،أو علذى تركهذا ؟ ال ،وهذو سذقوط اإلثذم المرتذب علذى عذدمها ،ال واب المرتذب عليهذا
 عليه من. وعدم القبول هو الذ  يتكلم  ،واإلييا  هو الذ  تكلم عليه الفقها  ،باطنفإنها غير مقبولة في ال



 طالب: الباقين.
نعم، يعني شخص حج من  نيالعارفنعم علما  القلوب وما يتصل بها الذ  يسميها ابن القيم وابن ريب يسمونهم 

الحجذة ال ال ذة دخذل البيذ  فويذد األم  فلمذا ريذع مذن ،حذج مذن بغذداد ثذال  مذرات ماشذيا   ،بغداد ثذال  مذرات ماشذيا  
اسذذقني مذذا  يسذذمعها فمذذا قذذام يسذذقيها، ثذذم قالذذ  المذذرة  ،يذذا فذذالن :انتبهذذ  فذذإذا هذذو بجانبهذذا فقالذذ  ،نائمذذة فلذذم يوقظهذذا

 فرايع نفسه وقال: تحذج نفذال   ،اسقني ما  ،يا فالن :قام يسقيها، فقال  في ال ال ة ما ،اسقني ما  ،يا فالن :ال انية
 -يعني من داخل البيذ  مذن القربذة-واألم تطلب الما  من أمتار يسيرة  ،وإيابا   ا  باهمن األميال ذ مؤلفة ا  فو أل رايال  

 أعد حجة اإلسالم.  :فسأل من سأل فقال ،تطلب الما  وتتردد وهو وايب، ال بد أن تتأكد من صحة حجك
 ،مجيئذة مسذقطة للطلذبحجذة صذحيحة  ،والشذروط كلهذا متذواترة مذا تخلذ  شذي  يعني لذو سذأل فقيذه قذال: األركذان

وق الواقذع ليبذين وإنمذا أنذا أسذ ،لهذا ينذالفتذوى أو تب ولذيس الكذالم هذذا محذل تقريذر لهذذه ،يلكنه سأل مذن النذوع ال ذان
 ،علذى أسذذبابها ،، الفقهذذا  الذذين يسذمون بالفقهذذا  فذي الظذاهر الذذذين يبنذون األحكذام علذذى مقذدماتهاالفذرق بذين فقهذا 

 ، وال شذذذي ،ويصذذذححون وال عالقذذذة لهذذذم بذذذأير وال ثذذذواب ،انتفذذذا  المذذذبطالتعلذذذى  ،ايباتهذذذاعلذذذى و  ،علذذذى شذذذروطها
بذن ريذب اويأتي إشارة إلى م ذل هذذا فذي كذالم  ،ومن يالحظ المقاصد واإلرادات ،بمعنى أنه ال يؤمر بها مرة ثانية

 . -إن شا  هللا تعالى-فيما بعد 
 :وأعمذال القلذب ك يذرة منهذا ،ا عمل القلب، النية عمذل القلذبعمل؟ النية ال شك أنهالنية هل هي عمل وإال ليس  ب

األمذذذور التذذذي يذذذذم عليهذذذا الحقذذذد والحسذذذد والكبذذذر  :ومنهذذذا ،القصذذذد :ومنهذذذا ،اإلرادات بأنواعهذذذا :ومنهذذذا ،اإلخذذذالي
  .واإلعجاب كلها أعمال قلبية

أو عمذل أو  ،ره دون كذالموالمرفذو  منهذا هذل يترتذب عليذه أثذ ؟أو ال يحتذاأ ،فالمطلوب منها هل يحتاأ إلذى نيذة
  .ها ؟ال

 طالب: .........
ألنذه يلذيم عليذه  ؛إلذى نيذة ال تحتذاأ ،ال :قذالوا ،النيذة تحتذاأ إلذى نيذة؟ وب منه اإلخالي هل يحتاأ إلذى نيذةالمطل

ي وهذذا تسلسذل فذ ،ثم نية لهذه النية ما انته  المسذألة ،ثم نية لهذه النية ،التسلسل، ألنك لو طلب  نية لهذا العمل
  ؟، لكن ماذا عن التسلسل في الماضيالمستقبل

والشذكر ال ذاني يحتذاأ  ،النعمذة تحتذاأ إلذى شذكر هذذه: واقال ،التوفيي للشكر أليس بنعمة ،طيب الشكر أليس بنعمة
ألن اإلنسذذان يبقذذى طذذول عمذذره  ؛يلذذيم عليذذه التسلسذذل واقذذال وهكذذذا، مذذاإلذذى شذذكر، والشذذكر ال الذذث يحتذذاأ إلذذى شذذكر 

 . المطلوب، يكون شكورا   هذا هو شاكرا  
 . -هللا كميرح-

 أساس نعم. على أ   ،حال ثم ينو  على أ  ،ثم ينو   ،ينو  لكن 
 طالب: .........

لكذن كذون اإلنسذان  مذا تنتهذي، إذا قلنا كذل نيذة تحتذاأ إلذى نيذة ،نعم يمكن أن يستغرق العمل األول له يميع عمره
أمذا النيذة وهذي عمذل القلذب فذال يتناولهذا  ،المطلذوب هذذا يذه طذول عمذرهلهج بال نا  عل ،له ا  شاكر  ،هلرب ا  يكون حامد

 ،وهكذذذا ،ة فالنيذذة األولذذى تحتذذاأ إلذذى نيذذة قبلهذذا وهكذذذا، ألن النيذذة إذا احتايذذ  إلذذى نيذذ؛ لذذئال يلذذيم التسلسذذلالحذذديث



لكن يبقذى  ،في شك أنها تحتاأ إلى نية بالنسبة ألعمال القلب المحمودة المطلوبة ما ،بخالف الشكر فهو مطلوب
هذذو  أو يعمذذل؟ ،، أن يذتكلماإلثذم عليذذه هذذل يحتذاأ ترتذذبال التذذي يذا  ذمهذذا فذي النصذذوي م ذل: "حسذذد"، أن األعمذ

 . أو يعمل ،لم يتكلم اإلنسان عنه ما و  وحديث النفس معف ،عمل قلبي
 ،تذى يعمذلال يحتذاأ إلذى مذا يترتذب عليذه حفذي إشذكال أنذه  هذا مذا ،إذا كان مجرد حديث نفس يطرأ وييول :نقول

 ،صذفة الذميمذة فقذد يذا ت النصذوي بذمذههذذه ال ،فيذه ا  راسذخ ،فذي القلذب ا  لكن إن كان وصذل إلذى حذد يكذون ثابتذ
ألن المراتذب األصذل نعذم، الخمذس يعنذي فذي  ل؛مذ، أو يعولذو لذم يذتكلم ،والتشذديد فيذه فيذأثم صذاحبه ،والتحذير منه

والعذذيم، فهذذذا الحاسذذد الذذذ  يتمنذذى زوال النعمذذة عذذن  وبعذذده الهذذم ،الخذذاطرو قبلذذه الهذذايس  ،حذذديث الذذنفس منتصذذفها
وإن  ،ن هذذه الحي يذةفهذو يذذم مذ ،في زوال هذه النعمة مذا تذأخر ا  ن سببهذا لو تيسرت له فرصة، فرصة يكو  ،غيره
 . أنه ال يتويه إليه الذم حتى يتكلم أو يعمل :ابن الجوز   قال
صذذذاحبة، البذذذا  للمصذذذاحبة يعنذذذي البذذذا  يعنذذذي األعمذذذال تكذذذون قذذذالوا: البذذذا  للم "إنم   ا االم   ال بالني   ا " ،"بالني   ا "

بمعنذذى أنهذذا مقدمذذة - ،ويحتمذذل أن تكذذون للسذذببية ،للسذذببيةويحتمذذل أن يكذذون  :مصذذاحبة للنيذذات، يقذذول ابذذن حجذذر
 . فكأنها سبب في إيجاده -للعمل

 طالب: .........
 وين.

 طالب: .........
  .اإليجاد نعم

 طالب: .........
  .إيه، استغفر هللا ، استغفر هللا ، استغفر هللا  ، تفضل نعم يشمل ،نعم

مقدمذة بمعنذى أنهذا -يحتمذل أن تكذون للسذببية كمذا قذال ابذن حجذر  ،البا  كمذا قلنذا للمصذاحبة "بالنيا " :قوله يأتي
 واسذتبعد العينذي ،وعلى األول فهي من نفس العمل فيشترط أال تتخل  عن أولذه ،-فكأنها سبب في إيجاده ،للعمل

ال ليسذذ   ،نعذذم؟ النيذذة سذذبب  ، أو سذذبب لذذه؟العمذذل يعنذذي هذذل هذذي الباعذذث علذذى ،نهذذا للسذذببيةكونهذذا للسذذببية، كو 
وسيأتي الخالف في متعلي الجار والمجذرور بعذد قليذل  ،نعم إنما األعمال مصاحبة ،ال بعيد كونها للسببية ،بسبب

 ، فذذي، وفذذي معظمهذذامذذع بذذالجمع علذذى مذذا ذكرنذذابذذالجمع كذذذا هنذذا مذذن مقابلذذة الج "الني  ا "، و-شذذا  هللا تعذذالى-إن 
واألفعذذذال واألعمذذذال متعلقذذذة  ،القلذذذب وهذذذو متحذذذدألن محذذذل النيذذذة  ؛اإلفرادبذذذ "إنم   ا االم   ال بالني    "معظذذذم الروايذذذات 

 ألن الجوارح متعددة. ؛األعمال متعددةيعني باعتبار المتعلي  وهي متعددة،بالظواهر  رحبالجوا
وهذو واحذد  ،لإلخذالي ،لإلخذالي وألن النيذة تريذع ،فرد كذا قذالوات في اإلنسان إذا  والنية محلها القلب وهو واحد  

 العكس.  وأالذ  ال شريك له، يعني الكالم في مسألة ترييت اإلفراد على الجمع للواحد 
ا ل إلذى بعذ  مذوهذي إرادة تتعلذي بإمالذة الفعذ ،ةي ذن   التخفي بذ وفذي بعضذها ،حتانية علذى المشذهوروالنية بتشديد الت

إلذذى إرادة تتعلذذي بإمالذذة الفعذذل  ،" األمنيذذة فذذي إدارك النيذذة " :لذذه رسذذالة اسذذمها ،فذذي " األمنيذذة " يقابلذذه قالذذه القرافذذي
لذو ريعنذا  وفذي حذدود ابذن عرفذة الذذ  أثنذى عليذه ك يذرا   ،بع  ما يقابله، بع  التعريفات قد تييد المعذرف تعقيذدا  



مذن الحذدود التذي يعتمذدها أهذل العلذم فيهذا مذن التعقيذد مذا  ا  ن ك يذر عرفنذا أ ،إلى تعري  اإليارة في حدود ابذن عرفذة
 حادثة. يعني يكفي أن نسمع تعري  اإليارة عند ابن عرفة، ونعرف أن هذه التعاري   ،يعوق عن تحصيل العلم

فذذرع عذذن تصذذوره فذذال بذذد أن   ألن الحكذذم علذذى الشذذي ؛طذذول العهذذد ومذذع ،تذذأخر اليمذذان يحتذذاأ إليهذذا مذذعنعذذم قذذد 
ولذا سل  هذذا األمذة مذا  ،ما يمكن أن يتصور بهذا الحدود المعقدة ،الحدود المعقدةبهذه لكن ما يتصور  ،يتصور

ال لغذو  وال اصذطالحي، يعنذي حينمذا يؤلفذون فذي العلذوم مذا تجذد واحذد مذنهم  ا  تجد تعريف ما ،ويد عندهم تعاري ي
لذذك بسذذبب اخذذتالط الحايذذة دعذذ  إلذذى ذ المتذذأخرون، لكذذنيذذرى عليذذه  علذذى مذذا لغذذة واصذذطالحا   اتعريذذ  هذذذ :يقذذول

بهذذا، لكذن مذع ثنذوا نهذا فذاعتنى العلمذا  والتمييذي بي ،والشذريعة ،وصعب عليهم فهم الحقذائي اللغويذة ،العرب بغيرهم
  .سهلة واضحة ال تعقيد فيها ،لك يجتنب التعقيد بقدر اإلمكان، نعم يجب أن تكون الحدود يامعة مانعةذ

أو أن الفاعذل  ،كيذ  إمالذة الفعذل؟ هذا إلى بع  مذا يقابلذه، إمالذة الفعذل  بإمالة الفعل وهنا يقول: هي إرادة تتعلي
 يميل إلى هذا الفعل ويقصده هذا ا هر. 

أو  ،حذاال   ،أو دفذع ضذر ،لذب نفذعللغذر  مذن ي ا  يقول البيضاو : هي عبارة عن انبعا  القلب نحو مذا يذراه موافقذ
  .أو ماال   ،حاال   ،أو دفع ضر ،للغر  من يلب نفع ا  ، انبعا  القلب نحو ما يراه موافقماال  

والنيذة فذي الحذديث محمولذة  ،وامت ذال أمذره ،بتغذا  رضذا هللا تعذالىال ؛نحذو الفعذل ة المتويذةوالشرع خصصه بذاإلراد
مولذذة علذذى المعنذذى لنيذذة فذذي الحذذديث محوا ،علذذى المعنذذى اللغذذو ، المعنذذى اللغذذو  الذذذ  هذذو القصذذد علذذى مذذا سذذيأتي

أو  ؟سن تطبيقذه علذى مذا بعذده، اآلن لمذا تذرد األلفذاظ علذى لسذان الشذارع هذل يذراد بهذا الحقذائي اللغويذةليح ؛اللغو  
وإن كذان شذذيخ  ،للحقيقذة اللغويذةمطابقذة لكذن قذد تكذذون الحقيقذة الشذرعية  ،أو الشذرعية ؟ الشذرعية بذال شذك ؟العرفيذة

يا  به الشرع مذن شذروط  إال أنه زيد فيها ما ،يرى أن الحقائي الشرعية هي الحقائي اللغوية -رحمه هللا-اإلسالم 
 لك. وما أشبه ذوقيود 

  .القصد :النية لغة ،يقول زكريا: المراد به النوو  
فذإن تراخذى عنذه كذان  ،بفعلذه ا  مقترنذ  ، قصذد الشذيفذإن تراخذى عنذه كذان عيمذا   ،بفعلذه ا  مقترن  قصد الشي :وشرعا  
الصذالة   لهذذها  قاصذدق  فذي الصذ  تريذد أن تكبذر اأن  اآلن و  ،يةصار نيعني إذا اقترن بفعله  ،يعني تقدم عيما  

 ،عذيم لذيس بنيذة صذالة إذا حذان وقتهذا وأقذيم لهذا هذذالكذن العذيم علذى ال ،ةمقارنة هي مصاحبألنها  ؛هذه هي النية
فذي لكذن هذل تك ،المسلم عنده هذا العيم ،على أن يصلي طول عمره ا  هذا غير النية، يعني اإلنسان عازمما يكفي 

وال يعنذذي هذذذا أنذذه  ،مذذا تكفذذي، ال بذذد أن يقصذذد للصذذالة ؟تكفذذي عذذن الصذذلوات القادمذذة كلهذذا ؟هذذذه العييمذذة المطلقذذة
 . أتباع األئمة نعم بع  متأخر  أو  ،ئمةيجهر بنيته كما يفعله متأخروا بع  أتباع األ

 .طالب: .........
إال الصذذالة ثذذم دخذذل مذذع  ....أو ال .... ،وصذذ الصذذالة ثذذم نسذذيها  إلذذى عذذن ذهنذذه ........ يذذه لكذذن لذذو عيبذذ إ

 ، شذذخص دخذذل مذذع-هذذو بذذافترا  وهذذذا ويذذد مذذا-أنذذه صذذلى المغذذرب  ا  اإلمذذام وفذذي نيتذذه أنذذه يصذذلي المغذذرب ناسذذي
إنذه  هذذه منذه أن هذذه زائذدة تكفذي  ا  فلما قام إلى الرابعة يلس  نذ ،اإلمام يصلي العشا  ،اإلمام وهو يصلي العشا 

 . هناك فروق ال بد من مالحظتها نعم إذن ،الة تكفي؟ ما تكفي....... للصطالع من بيته
 طالب: .........



 يأتي.  ،يأتي -إن شا  هللا-سيأتي هذا كله 
نذذواك هللا  :أنهذذم يقولذذون  حتذذى أنذذ  ،القصذذد، هذذم كلهذذم يطبقذذون فذذي كتذذب اللغذذة علذذى أنهذذا القصذذد :النيذذة لغذذة :يقذذول
لكذن هذذا علذى سذبيل اإلخبذار،  ،لم يذرد بهذا نذص -يل وعال- ومعلوم أن إضافة النية إلى هللا ،قصدك :أ  ،بكذا

 أو التسمية.  ،ودائرة اإلخبار أوسع من الوص 
 النية. 

  .القصد لغة:
يذه نيذة" وتخفذ  ينو   "نذوى الشذي :، وفذي القذاموسفذإن تراخذى عنذه كذان عيمذا   هبفعلذ ا  رنذمقت  قصد الشذي وشرعا:ً  

الويذه الذذ  يذذهب  ،والنيذة الويذه الذذ  يذذهب فيذه ،حفظذه ا :نذي نذوى هللا فالنذ"يع ا  ، وهللا فالن"نواه وت ،كنتواه قصده "
أيذذن الويذذه  ؟يعنذذي أيذذن القصذذد الذذذ  تريذذده ؟أيذذن النيذذة :لسذذفر يصذذت أن تقذذولل ا  متأهبذذ فيذذه، يعنذذي إذا رأيذذ  شخصذذا  

أيضذذا شذذرح  إلذذى عيريذذ والبعذذد كذذالنوى فيهمذذا،  ،يذذذهب فيذذه ذ الذذ الويذذه والنيذذة ،زالذذ  داريذذة وهذذذه مذذا ؟التذذي تريذذدها
 (. 251ال امن عشر صفحة )  في ى حديث األعمال بالنياتشيخ اإلسالم عل

بذذأن عييمذذة القلذذب  :وتعقبذذه الكرمذذاني ،وهذذي عييمذذة القلذذب، القصذذد وهذذي عييمذذة القلذذب ،القصذذديقذذول النذذوو : النيذذة 
: النيذة القصذد وهذذي ألنذه هذو يقذذول ؛العذيم مرتبذة مذذن مراتذب القصذد لذيس هذذو القصذد ،قذدر زائذد علذى أصذذل القصذد

 وإنما العيم مرتبة من مراتب القصد الخمس.  ،عييمة القلب، العييمة غير القصد ليس  هي القصد
  من كتب الحنابلة: النيذة عذيم و احجوفي اإلقناع ال ،تعقبه الكرماني بأن عييمة القلب قدر زايد على أصل القصد

 ؛فيذه وفذي هذذا مذا ،إلذى هللا تعذالى ا  القلذب علذى فعذل العبذادة تقربذإلى هللا تعالى، عيم  ا  العبادة تقربالقلب على فعل 
  .والعيم يكون متقدما   ،ألنه ال يفرق بين العيم وبين النية، ألن النية تكون مصاحبة

أو اكتسذذاب محمذذدة عنذذد  ،مذذن تصذذنع لمخلذذوق  ،أخذذر  بذذأن يقصذذد بعملذذه هللا تعذذالى دون شذذي :وفذذي شذذرحه للبهذذوتي
 خالي. لك وهذا هو اإل، أو نحو ذممحبة مدح منه أو ،الناس

النيذذات يمذذع قلذذة كاألعمذذال، النيذذات يمذذع قلذذة كاألعمذذال وهذذي للعشذذرة فمذذا  :إن قلذذ فذذي شذذرح الكرمذذاني يقذذول: فذذ
يمذع قلذة  :النيذة ،أو ك يذرا   لكن المعنذى أن كذل عمذل إنمذا هذو بنيذة سذوا  كذان قلذيال   ،وهي للعشرة فما دونها ،دونها
لذذو قيذذل أن يميذذع و  ،كذذن األعمذذال التذذي تحتذذاأ إلذذى نيذذة عشذذرة أو أك ذذر ال حصذذر لهذذامذذن العشذذرة فمذذا دون، لوهذذي 

ذد وهذي للعشذرة فمذا  ،النيذات يمذع قلذة كاألعمذال :فذإن قلذ  ،األعمال تحتذاأ إلذى نيذة علذى مذا سذيأتي تقريذره لمذا بع 
 طريقة عندهم. أياب عن ذلك وهذه  ،ا  أو ك ير ل عمل إنما هو بنية سوى كان قليال  لكن المعنى أن ك ،دونها

ال فذذذي  ،هذذذذه طريقذذذة الكرمذذذاني، قلذذذ  الفذذذرق بالقلذذذة والك ذذذرة إنمذذذا هذذذو فذذذي النكذذذراتيذذذورد إشذذذكاالت ثذذذم يجيذذذب عنهذذذا 
  .ال في المعارف ،الفرق بالقلة والك رة إنما هو في النكرات المعارف،

إنما األعمذال صذحتها  ،ومنهم من قدره بالكمال ،اختل  في تقدير متعلي الجار والمجرور فمنهم من قدره بالصحة
 كمالها بالنيات.  األعمال نماأو إ ،بالنيات

والذين لذم يشذترطوها قذدروا كمذال األعمذال، وريذت  ،قال ابن دقيي العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة األعمال
 للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى.  ا  األول بأن الصحة أك ر ليوم



أن بعذ  العلمذا  ال يذرى باشذتراط  ،م: إيهام يعني في كالم ابن دقيي العيد فيه إيهاميقول ابن حجر في هذا الكال
 ا ،مطلقذذ ا  والذذذين لذذم يشذذترطوها يذذدل علذذى أن مذذن العلمذذا  مذذن يجعذذل النيذذة شذذرط ،النيذذة، قذذال: الذذذين اشذذترطوا النيذذة

 . هم من هذافمطلقا، في ا  شرطومنهم من ال يجعله 
لذك بيذنهم إال ولذيس الخذالف فذي ذ ،باشذتراط النيذة يرى  إيهام أن بع  العلما  الوفي هذا الكالم  :يقول ابن حجر

ذ ،بيذنهم فذي اشذتراط النيذة لهذا اخذتالفوأمذا المقاصذد فذال  ،في الوسائل، إال فذي الوسذائل ذم  ن العلمذا  ال يشذترط ن م 
 مذا ؟ي ال تصذت إال بنيذةالتذ ،أو لغيرهذا مذن العبذادات ،أو للحذج ،لصذياملالتي هي من المقاصد أول  ،النية للصالة

بيذنهم فذي  فذاالختالفأمذا المقاصذد  ،وأمذا الوسذائل خذال  مذن خذال  ،لذك بالمقاصذدفي أحد من أهل العلذم يذرون ذ
ل بهذا إلذى ألنذه مقصذد وإال وسذيلة، وسذيلة يتوصذ ؛ومن ثم خذال  الحنفيذة فذي اشذتراطها للوضذو  ،اشتراط النية لها

رتب عليه أيور فهو مقصد وغاية  ،باعتبار أنه رتب عليه أيور ،ةلكنه وسيلة من يهة ومقصد من يه ،الصالة
وخذال   ،ومذن ثذم خذال  الحنفيذة فذي اشذتراطها للوضذو  مذن غيذر حذد ، ه ولذوولذا يطلب تجديد ،من هذه الحي ية

 األوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضا.
مذذن الوسذذائل لكذذن يختلذذ  الوضذذو  عذذن  وكالهمذذا عنذذدهم ،وال يشذذترطونها للوضذذو  ،الحنفيذذة يشذذترطون النيذذة للتذذيمم

 معذذه إلذذى مذذاوالتذذيمم فيذذه مذذن الضذذع  مذذا يحتذذاأ  ،يميذذيه فذذال يحتذذاأ إلذذى نيذذة التذذيمم بذذأن الوضذذو  فيذذه مذذن القذذوة مذذا
 . ا  واحد ا  وزاعي فجعل البابين بابوأما بالنسبة لأل ،بالنية يقويه
روف فذذي مبسذذوطات الفقذذه، مذذن التذذرك ال مذذا معذذهذذو كمذذا اقتذذران النيذذة ألول العمذذل  بذذين العلمذذا  اخذذتالف فذذي ،نعذذم

حذذذف المتعلذذي  سذذيأتي تقذذديرعلذذى مذذا  لذذكاألمذذر أعذذم مذذن ذ ،لذذه بذذال شذذكسذذيأتي تفصذذيل هذذذا ك ،تحتذذاأ إلذذى هذذذا
 لعمومه؟ على ما سيأتي. 

كذأن األخذوان بيصذبرون علذي  ،نريئذه إلذى الذدرس القذادمفي تقدير المتعلي لعلنذا في كالم نفيس للحافظ ابن ريب 
 لناه نعم. شو  كم

"يذذامع العلذذوم والحكذذم" ويوصذذى بذذه كذذل  :علذذى األربعذذين المسذذمى -رحمذذه هللا تعذذالى-فذذي شذذرح الحذذافظ ابذذن ريذذب 
رحمذه -ابذن حجذر عذن شذرح األربعذين للحذافظ علذم وال يستغني عنه أحد، ال يمكن أن يستغني طالذب  ،طالب علم
هذذذذا بذذذالمنقول طذذذوفي"، لفذذذي شذذذرح األربعذذذين "ل التعيذذذين يعنذذذي عكذذذس تمامذذا   ،شذذذرح بذذذنفس السذذذل  هألنذذذ ؛-هللا تعذذالى

طالذذب  ،طالذب سذنة ،ولذذا ال يسذذتغني طالذب علذم ،-يعنذذي عكذس نقيضذه تمامذا  -وهذذاك بذالرأ  والمعقذول  ،واآلثذار
ولذذه  ،-رضذذوان هللا علذذيهم-بذذن ريذذب التذذي تولهذذا بذذنفس السذذل  الصذذالت االحذذافظ طالذذب عقيذذدة عذذن شذذروح  ،عمذذل

ومن قرأ هذا الكتاب بعناية عرف الفذرق الشاسذع بذين علذوم السذل   "،لى الخل فضل علم السل  ع" :كتاب اسماه
حصذذيلتها وعلذذوم الخلذذ  مبسذذوطة لكذذن ختصذذرة بألفذذاظ وييذذية لكنهذذا مباركذذة، فتجذذد علذذوم السذذل  م ،وعلذذوم الخلذذ 

 .، حصيلتها قليلةقليلة
 ؟الشذذروحو لمذذاذا تطذذال الذذدروس  ؟لمذذاذا تطولذذون  ،وابذذن ريذذب يقذذرر هذذذا ،دام تقولذذون هذذذا الكذذالم مذذا :قذذد يقذذول قائذذل

ال لذيس المذراد  ، وننتهذي بذنفس السذل ،وخمسة أحاديذث معذه فذي يلسذة واحذدة ،ننتهي من حديث األعمال بالنيات
- .صذذفحة وثالثذذين مذذائتينفذذي ويكتذذب عقيذذدة يسذذأل عنهذذا  ،ئا  يعنذذي كذذأن نقذذول شذذيخ اإلسذذالم مذذا صذذنع شذذي ،هذذذا

 ،احتذايوا للتوضذيت ،الناس احتذايوا للبسذم  عجب الظهر والعصر الحموية بين يكتب -وصاحبها مستوفي يريدها



فذذي هذذذا الكتذذاب  -رحمذذه هللا-يقذذول ابذذن ريذذب  ،ا هذذذاحتذذايو ااحتذذايوا لتفريذذع المسذذائل، يعنذذي فذذي عهذذد السذذل  مذذا 
يقذذول: مذذن فضذذل عذذالم علذذى أخذذر بمجذذرد ك ذذرة كالمذذه فقذذد أزرا  لخلذذ  "علذذم السذذل  علذذى افضذذل "  النفذذيس المذذاتع

والعلذم إذا  ،مذن علذم ا  ئناشذالكذالم قذد يكذون ألن ك ذرة  ؛يعني ننظر بمجرد ك رة الكذالم ال بمجذرد ك ذرة علذم ،بالسل 
بألفذذاظ الك يذذرة مذذا يمكذذن أن تذذؤد  هذذذه المعذذاني  ،نيألن األلفذذاظ  قوالذذب للمعذذا ؛تذذياحم وك ذذر يحتذذاأ إلذذى ك ذذرة كذذالم

أنذتم تشذرحون  :يقول قائل ، لئالمن البسم  إلى شيأما غيره فيحتاأ  ،يسيرة إال على لسان من أوتي يوامع الكلم
بن ريب، ونسمع بع  شيوخنا يجمل عشذرة أحاديذث تلكذم عليهذا بخمذس دقذائي االحديث بعشرة دروس وين كالم 

  ل .وينتهي وهذا علم الس
ك ذرة ب ،نالنذاس عذصذد  بذل ئاا شذيو سذو  مذا -رحمه هللا-اإلسالم ما يليم وإال معناه أن شيخ  ،ما يليم يا أخي :نقول

ألن النذاس احتذايوا لم ذل هذذا البسذم فذال يلتذبس  ؛ئذات الصذفحاتعذن المسذألة الواحذدة بعشذرات بذل م كالمه، تكلذم
 علينا م ل هذا. 

 "االم  ال بالني  ا " :فذذي تقذذدير قولذذه اختلذذ وقذذد  ،-رحمذذه هللا-أقذذول فذذي شذذرح األربعذذين لإلمذذام الحذذافظ ابذذن ريذذب 
وعلذى هذذا فاألعمذال إنمذا  ،أو مقبولذة بالنيذات ،أو معتبذرة ،األعمذال صذحيحةفك ير من المتذأخرين يذيعم أن تقذديره 

ال يفتقذذر إلذذى النيذذة كالعذذادات مذذن األكذذل والشذذرب واللذذبس  فأمذذا مذذا ،أريذذد بهذذا األعمذذال الشذذرعية المفتقذذرة إلذذى النيذذة
فيخذتص هذذا  ،ةلك إلى نيذ  من ذوالغصوب فال يحتاأ شي ،مونات كالودائعوالمض ،وغيرها، أو م ل رد األمانات

أو مقبولذذة  ،أو معتبذذرة ،هنذذا، إذا قلنذذا التقذذدير صذذحيحة أو يخذذص هذذذا كلذذه مذذن عمذذوم األعمذذال المذذذكورة هذذا ،كلذذه
األعمذذال هنذذا علذذى عمومهذذا ال يخذذص  :لخذذرون وقذذال  ،األعمذذال الشذذرعيةبالنيذذات، فذذال بذذد أن نحمذذل األعمذذال علذذى 

 ،لك في كالم ابذن يريذر الطبذر  وقد وقع ذ ،لمتقدمينيمهور اوكأنه يريد  ،حكاه بعضهم عن الجمهور  منها شي
 وهو  اهر كالم اإلمام أحمد.  ،وغيرهما من المتقدمين ،وأبي طالب المكي

البذر أن تكذون  عأو نذوع مذن أنذوا  ،أو صذدقة ،أو صيام ،من صالة حنبل: أحب لكل من عمل عمال  قال في رواية 
فهذذا يذأتي علذى كذل أمذر  "االم ال بالني ا " -هللا عليذه وسذلمصذلى -قذال النبذي  ،لك قبل الفعلالنية متقدمة في ذ

إلذى محذل واحذد وكالهمذا يريذد أن  اثنذانأو ذهذب  ،محذل األغذيذةإلذى نسذان إذا ذهذب اإل يعنذي لذو أن ،من األمذور
واحذد استحضذر له وليويه وولذده ممذا يحتايونذه مذن حذوائجهم األصذلية فذي األكذل والشذرب،  ،يشتر  حوائج البي 

و استحضذر هذذا وريذا ال ذواب المرتذب  ((امرأتذك  حتذى مذا تضذعه فذي  فذي)) -عليه الصذالة والسذالم-ي قول النب
  .على هذا

المحذل مذا وذهذب إلذى  ،هذذه لذباالمطإال أنهذم قذالوا هذات فيذأت بذه، أعطذوه ورقذة هذات   في ذهنه شي ما :وال اني
لكن يستحضر ما هو أعظذم  ،لذمةا إبرا  ،لذمةلى إبرا  ا، قدر زائد عوهذا ال أير له ،ذا يتقرب، هئا  يستحضر شي

 لك فله أيره. من ذ
فهذذا يذأتي علذى  االمال بالني ا "": -وسذلمصلى هللا عليه -قال النبي  ،أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل

  قلذ : كيذ ،عذن النيذة فذي العمذل -يعنذي أحمذد-وقذال الفضذل بذن زيذاد: سذأل  أبذا عبذد هللا  ،كل أمر من األمذور
يذب أمذا بالنسذبة ط ،ال يريذد بذه النذاس ،ال يريذد بذه النذاس يعذالج نفسذه إذا أراد عمذال   :قال: يعذالج نفسذه، قذال ؟النية



اشذترى  أو يعني لذو ،أو حب المحمدة ،لكن أمور الدنيا يؤثر إرادة الناس به ،في إشكال هذا ماللعبادات المحضة 
  ؟ما يؤثر الو  ،يؤثر اهذ ،قال م ال  لي ا  أو سكن قصر  ،كذا :ليقال م ال  سيارة فارهة 

  .نعم
يعنذذي هنذذاك مضذذايي  ،ال يريذذد بذذه النذذاس أو ال يذذؤثر؟ يقذذول كيذذ  النيذذة قذذال: يعذذالج نفسذذه إذا أراد عمذذال   ،هذذل يذذؤثر

 ،وال يسذذتطيع الذذتخلص منهذذا ،يعنذذي أمذذور فرضذذ  نفسذذها عليذذه ،، الطالذذب الذذذ  يريذذد أن يلتحذذي بكليذذة شذذرعيةمذذ ال  
 ،يسذتطيع الذتخلص إال الخلذصوال  ،ايملذة النذاس ال يسذتطيعون الذتخلص منهذ ،عموم الناس ،يعني هناك مضايي

الكليذة،  بهذذه االلتحذاقوتتذابع النذاس عليهذا قبذل أن ينذو   ،وأقذرت ،وويذدت ،أمذور فرضذ  ا دخل هذهيعني هو لم
الكليذذة يريذذد أن  فذذدخل فذذي هذذذه ،التشذذريك فيذذهال يجذذوز  ،ور اآلخذذرة المحضذذةمذذن أمذذ والعلذذم الشذذرعي ،كليذذة شذذرعية

لك عدل عذن المسذايد إلذى مع ذو  ،العلم في المسايد متيسر :قيل له ،أريد علم :ألنه لو قال ؛يحصل على شهادة
ألنه لوال هذذه النيذة للتحذي بكليذات هذي أك ذر لذه  ؛الدراسات النظامية من أيل ال بد أن يستحضر النية لطلب العلم

ويبقذذى أنذذه يياحمذذه مقاصذذد أخذذرى مذذن  ،ة شذذرعية هذذذا أيضذذا قصذذد حسذنلكذذن عدولذذه إلذى كليذذ ،فذذي أمذذور الذذدنيا نفعذا  
القصذذد األصذذلي علذذى ثذذرة فذذإن أ ،ذا ال شذذك أنهذذا أمذذور مياحمذذةهذذ ،وعلذذى مذذا يقولذذون بنذذا  مسذذتقبل ،وو يفذذة، شذذهادة
أنذه يقذول: أريذد أن أحصذل  ا  أخذر  ا  وقذد يلحذظ أمذر  ،أن الباعذث الحقيقذي مذع ،ه، تبطله لكن إن لحظهذا مذن بعذدأبطلت

ولذو تركذ  م ذل هذذه الو ذائ   ،وأزاحذمن من العمل في الو ذائ ، كلى شهادة من أيل أن أمكن من التعليم، أمع
 إذا ايتمع  هذه النيات ال شك أنه يؤير عليها.  ،لتكالب عليها أناس قد يضرون وال ينفعون 

 االختياريذذةعذذن األعمذذال  ا  ر فيكذذون إخبذذا ،أو حاصذذلة بالنيذذات ،األعمذذال واقعذذة :وعلذذى هذذذا القذذول فقيذذل تقذذدير الكذذالم
ال تقذع إال عذن  مذا ،وأما األعمال اإليباريذة فقذد تقذع ال عذن قصذد ،أنها ال تقع إال عن قصد، ال تقع إال عن قصد

عذن حكذم  ا  إخبذار  ((مذا نذوى  وإنمذا لكذل امذرئ )) :كون قوله بعد ذلكوي ،وويودها ،قصد من العامل هو سبب عملها
وإن كانذذ  فاسذذدة فعملذذه  ،صذذالت فلذذه أيذذره هفذذإن كانذذ  صذذالحة فعملذذ ،ه نيتذذهوهذذو أن حذذظ العامذذل مذذن عملذذ ،الشذذرع

 ،أو فاسذذدة ،صذذالحة األعمذذال، األعمذذال عمومذذا   "بالني  ا ": فذذي قولذذهويحتمذذل أن يكذذون التقذذدير  ،فاسذذد فعليذذه وزره
 ،رعيةومذنهم مذن يطلذي الشذرعية وغيذر الشذ ،بالشذرعيةاآلن منهم من يقول: األعمذال يخصصذها  ،األعمال بالنيات

 ،ومذنهم مذن يقذدر الكمذال ،منهم من يقذول: يقذدر الصذحة ،متعلي الجار والمجرور "بالنيا " ،هذا بالنسبة لألعمال
 ،يعني ال يكفي أن تكون صذحيحة ،هو أعم من ذلك لك نعم، ومنهم من يقدر ماهو أعم من ذ ومنهم من يقدر ما

ففسادها مقترن بنيتها قال: ويحتمل أن  ،و كان  فاسدةيعني ول ،أو مباحة على أقل األحوال ،أو كاملة ،أو مجيئة
أو م ذاب  ،أو مذردودة ،أو فاسدة مقبولذة ،يعني صالحة ،األعمال عموما   "االمال بالنيا " :يكون التقدير في قوله

  .أو غير م اب عليها ،عليها
كقولذه  ،لنيذات وفسذادهابحسب صذالح ا ،وهو أن صالح األعمال وفسادها ،عن حكم شرعي ا  فيكون خبر  "بالنيا "

 وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة.  ،أ  صالحها وفسادها ))إنما األعمال بالخواتيم(( -صلى هللا عليه وسلم-
" الحلذل اإلبريييذة" سذأله  :اسذمه ،-هللا عليذه رحمة-ت للشيخ شيخنا الشيخ ابن باز فيه تعليقا في كتاب طبع أخيرا  

 :: قيذلشذيخنا عذن التقذدير فذي هذذا الحذديث، فقذالقال: سذأل   ،بد هللا بن مانعالسائل الجامع لهذه الفوائد الشيخ ع
 فيشمل يميع ما تقدم مما قاله أهل العلم.  ،واألمر أعم من ذلك، واألمر أعم من ذلك ،قبولها :وقيل ،صحتها



  .وعلى لله وأصحابه أيمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وهللا أعلم


